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Não vamos, de jeito ne-
nhum, deixar que os ban-
queiros retirem direitos. Va-
mos, sim, lutar pela reposi-

ção salari-
al de 25%
como foi
deliberado
na Confe-
rência Na-
c i o n a l ,
como for-
ma de unifi-
car toda a
categoria
do setor

privado e público. Os ban-
queiros foram para a tercei-
ra rodada de negociação in-
transigentes para testar nos-
sa capacidade de mobiliza-
ção e luta. Eles nos empur-
ram para a greve, a nossa
única arma contra a arro-
gância e a exploração.

Somente com a unidade
de bancários e bancárias em
torno da luta por nossos di-
reitos nos levará à vitória. O
Sindicato de Santos vem ar-
ticulando com outras entida-
des de bancários do Brasil

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Saraiva - BIG

objetivando acelerar as mo-
bilizações e o Encontro de
Bancários de Base. Já está
comprovada a insatisfação
da categoria e a vontade de
lutar contra os maus tratos
no Bradesco, Santander, Ba-
nespa, Itaú, Real, Banco do
Brasil, Nossa Caixa, CEF e
outros bancos, além da bri-
ga pela reposição do salário
que sofre arrocho há uma
década. A nossa paciência
tem limite, a Executiva Na-
cional dos Bancários sen-
tou-se três vezes na mesa de
negociação e os banqueiros
demonstraram displicência e
com ironia propuseram reti-
rar direitos.

Portanto, não está restan-
do outro caminho senão a
mobilização com unicidade
para derrotarmos a intran-
sigência destes financistas
que abocanham bilhões e bi-
lhões a cada semestre e não
querem ter compromisso ne-
nhum com os trabalhadores.
O Sindicato e a categoria
irão demonstrar como so-
mos fortes unidos!!!

T
IR

A
PALAVRA DOS BANCÁRIOS

São diversas as denúncias
contra a gerência do Santan-
der Banespa/Centro de impor
horas-extras que não são pa-
gas. Os banespianos entram às
8h e não têm hora para deixar
a agência.

Para denunciar ou sugerir basta escrever para Av. Washington Luiz, 140 Encruzilhada -
Santos - SP - CEP 11.050-200 ou enviar pelo e-mail: santosbancarios@uol.com.br

Exploração no
Banespa/Centro Santos

“Vamos construir a greve
nacional dos bancários”

MOBILIZAÇÃO

Depois da demonstração dos
banqueiros de não estarem dis-
postos a negociar, a categoria e
o movimento sindical organiza-
rá um grande encontro de ban-
cários de base, no próximo mês
e pode declarar greve para agre-
gar novas conquistas e a repo-
sição dos salários, dos últimos
10 anos de perdas. Portanto to-
dos estão convocados a partici-
parem do Encontro, a data será
agendada e o Sindicato dispo-
nibilizará ônibus.

Mobilização cresce - Com a
participação de mais de 3 mil

Encontro de Bancários
e greve são as soluções

bancários, inclusive a diretoria
do Sindicato dos Bancários de
Santos, dia 16 de julho, em São
Paulo, a categoria demonstrou
que está unida e pronta para
fazer crescer a mobilização. A
atividade fez parte do Dia Na-
cional de Lutas e Mobilizações
por Mudanças na Política Eco-
nômica, promovida pela CUT.

Bancários de várias regiões
do Estado e de diversos ban-
cos públicos e privados foram
reivindicar mais emprego, me-
lhores salários e condições de
trabalho.

A chefia ou é cega, surda
e muda e não sabem admi-
nistrar ou são umas topeiras.
O Sindicato fará o papel
dele, o circo pode dar seu
show no Centro também. A
tolerância é zero!!!
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CAMPANHA SALARIAL

Os banqueiros não es-
tão dispostos a dar repo-
sição salarial, muito me-
nos garantir emprego,
querem parcelar as férias
e aumentar a jornada de
trabalho. Esta foi a contra-
proposta dos trilionários
na terceira rodada de ne-
gociação realizada dia 20
de julho. Nos últimos 10
anos, os bancos aumenta-
ram seus lucros em
1.039% contra 155,23%
de reajuste salarial conce-
didos aos bancários.

Portanto, não abrimos
mão de 25% de reposição
salarial e dos direitos con-
quistados. Na Conferência
Nacional foi decidido que
este índice de reposição
econômico é o que melhor
unifica a categoria e ex-

Com unidade venceremos
a intransigência

pressa, em parte, a corrosão
de nosso salário. Quem per-
deu menos, caso dos priva-
dos, teve seu salário aboca-
nhado pelo patrão em
24,85%. Já nos bancos fede-
rais o achatamento salarial é
muito maior, fruto do conge-

lamento salarial imposto pela
política econômica de FHC.

Outro argumento para
exigirmos 25% de reajuste
para todos é o tamanho da
produtividade que todo ano
cada bancário agrega ao lu-
cro dos bancos. Apenas no

1º trimestre deste ano, a
lucratividade dos maiores
bancos atingiu 23,4%. O
fundamental será nossa
unidade e o tamanho da
nossa mobilização pelos
25% de reajuste salarial.

 Temos de apostar na
unidade dos bancários,
aproveitar o quadro de
mobilização que é supe-
rior nos bancos públicos
e partir pra cima dos ban-
queiros a fim de conquis-
tar um bom acordo para
todos A forte greve dos
funcionários do Banco do
Brasil e da Caixa no ano
passado é um bom exem-
plo de como o conjunto da
categoria, nos privados e
públicos, deve atuar nesse
ano se os bancos se man-
tiverem intransigentes.

REFORMA SINDICAL

Todos juntos com mobilização venceremos a intransigência dos banqueiros

A situação é grave, pois a
proposta de "consensos" en-
tre patrões, governo e centrais
sindicais no Fórum Nacional
do Trabalho (FNT) para a

Não aos
consensos
do FNT

"Reforma Sindical", negam as
bandeiras históricas da CUT em
favor de um "arranjo" inaceitá-
vel que, inclusive, cria mecanis-
mos que apontam para a flexibi-
lização de direitos trabalhistas.

A proposta gestada no FNT
começa por negar o direito de-
mocrático de livre organização
sindical, pois o controle do Mi-
nistério do Trabalho e Empre-
go (MTE) sobre os sindicatos se

mantém. As cúpulas das cen-
trais sindicais, em acordos na-
cionais com os patrões, ditari-
am cláusulas que não poderiam
ser modificadas nas assembléi-
as de base. Uma taxa negocial
compulsória substituiria o im-
posto sindical como fonte de re-
cursos para a "máquina sindi-
cal" e o próprio MTE.

Ela inclui fórmulas ambí-
guas, como "a Lei não pode cer-

cear o processo de negocia-
ção", que abrem a porta para
"o negociado prevalecer so-
bre o legislado", objetivo do
Ministro Dornelles de FHC
e dos patrões, que em seu
momento foi derrotado pela
mobilização liderada pela
própria CUT. Ela estabelece
limitações que desfiguram o
próprio Direito de Greve! Na
próxima edição leia mais.
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Banqueiro Inglês
superexplora brasileiros

AGENDA SINDICAL
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Bancários e
clientes correm
risco de vida
A irresponsabilidade dos

diretores do Unibanco e a
omissão da Prefeitura de
Santos estão colocando em
risco de vida funcionários e
clientes do banco. A falta da
porta giratória na agência do
Unibanco, no Boqueirão, em
Santos, facilitou a ação dos
assaltantes que roubaram a
unidade, dia 22 de julho.
Santos dispõe da Lei nº 168,
editada em 17/05/1995, por
autoria do então vereador e,
atualmente, Presidente em
Exercício do Sindicato dos
Bancários, Ricardo Saraiva
Big, que impõe aos estabele-
cimentos bancários da Cida-
de a instalação de portas gi-
ratórias com detectores de
metais e alarmes para evitar
assaltos. Porém, não há fis-
calização da Secretaria de
Obras do Município deixan-
do os bancos muito à vonta-
de para descumprir a Lei.

Tal descaso do Prefeito
Beto Mansur e dos banquei-
ros está contribuindo para a
ação dos marginais e arris-
cando a vida dos trabalhado-
res bancários. Precisamos
que trabalhadores e clientes
juntem-se a ação do Sindica-
to para revertemos esta situ-
ação e cobrarmos do Prefei-
to maior fiscalização e mul-
tas, principalmente no caso
do Unibanco.

Metas abusivas, pressão,
desrespeito e demissão são
os instrumentos de "Recur-
sos Humanos" utilizados
pela diretoria do HSBC no
Brasil. Dessa forma, tor-
nou-se mais um dos bancos
estrangeiros que, mesmo
com lucros altíssimos, im-
põe condições de trabalho
absolutamente incompatí-
veis com a propaganda en-
ganosa veiculada pela TV.
Essa constatação é reforça-
da pelo resultado de uma
pesquisa feita pela Comis-
são de Organização dos
Empregados do HSBC,
onde nada menos que 60%
dos funcionários qualifi-
cam como péssimo o am-
biente de trabalho imposto
aos funcionários.

Além disso, o banco in-
glês destaca-se pela pressão
que faz sobre o conjunto dos
sindicatos pelo fim da jorna-
da de trabalho de 6 horas e
pelo estabelecimento de jor-

nadas parciais. O objetivo
está claro: o banco quer
substituir parcela dos atuais
funcionários e contratar no-
vos, com menos direitos e
menores salários. Através da
jornada parcial, o banco so-
nha contratar funcionários
para trabalharem apenas nos
dias e momentos de pico, o
que lhe permitiria demitir
ainda mais bancários, o que
é inaceitável.

Por isso é necessário for-
talecer o sindicato para bar-
rar mais essa tentativa de

ataque aos nossos direitos.
Com muita mobilização e
participação dos funcioná-
rios, temos de, mais uma
vez, rechaçar os planos do
HSBC, pôr fim ao proces-
so de demissões, denunci-
ar a criminosa pressão por
metas e conquistar os 25%
de reajuste salarial. Todos
à luta!

Daniela Oliveira é Secre-

tária Geral do Sindicato dos

Bancários de Santos e fun-

cionária lesionada do HSBC

30 DE JULHO
VENHA DIVERTIR-SE NO BAR CULTURAL - HAPPY HOUR

a partir das 19h, no Sindicato, Av. Washington Luiz, 140, com
MPB e Rock Pop. Cerveja R$ 1,00


